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বফযরবী ভতফাদ : ভবভিীন আকীদা  

ভ্রান্ত ধযানধাযণা 
 

বফযরবী[1] জাভাত মাদদযদক বযজাখানী ফা বযজবী ফরা য়, মাযা 

ভনদজদদযদক ুন্নী ফা আদর ুন্নাত ফদর ভযচয় ভদদয় থাদক। তাদদয অদনক 

ভবভিীন আকীদা, ভ্রান্ত ধযানধাযণা  ভনগডা যভ-বযয়াম যদয়দে। খুফ 

ংদেদ তায একভি তাভরকা এখাদন তুদর ধযা র। 

 

ভবভিীন আকীদা 

১. গায়রুল্লায জনয ইরদভ গাদয়দফয আকীদা 

 

আদর দকয আকীদা দে, আভরভুর গাইফ অথথাৎ অদৃয জগদতয ভফলয়াভদ 

ম্পদকথ জ্ঞাত একভাত্র আল্লা তাআরা। তাাঁয জনয অদৃয ফরদত ভকেুই বনই। 

দৃয-অদৃদযয াথথকয ভাখরুদকয জনয। আল্লা ভানবাদফ আভরভরু গাইফ  

আভরভু াাদা। প্রকায  অপ্রকায ফভকেুই তাাঁয কাদে প্রকায। ইরদভ 

মাতী   ইরদভ ভুীত তথা ভনজস্ব  ফথফযাী ইরভ একভাত্র আল্লা াদকযই। 

 

আল্লা তাআরা োডা আয বকউ এ বফভদযযয অভধকাযী নয়। তদফ নফী-

যাূরগণদক আল্লা তাআরা ীয ভাধযদভ অদৃয জগদতয ফহু জ্ঞান দান 

কদযদেন। আয নফীগদণয ভদধয াইদয়দুর আভিয়া য়ার ভুযারীন, 

খাতাভাতুন্নাভফয়যীন মযত ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু আরাইভ য়া াল্লাদভয ভাকাভ এ 

ভফলদয় কদরয ঊদবথ। আল্লা াক তাাঁদক বম জ্ঞান  প্রজ্ঞা দান কদযদেন 

ভভযগতবাদফ অনয বকাদনা যারূদক তা দান কযা য়ভন। ভকন্তু এযয এ 

কথা ফরায অফকা বনই বম, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইভ য়াাল্লাভ আভরভুর 

গাইফ ভেদরন ফা “বভফলযদত মা দফ  অতীদত মা দয়দে কর ভফলদয় ভতভন 
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জ্ঞাত ভেদরন। তাাঁয াভদন মা ঘিত তা বমভন ভতভন জানদতন, দূদযয-কাদেয 

অনয ফভকেুই জানদতন; মা ী আত তা বমভন জানদতন, মা ী ত না 

তা বতভভন জানদতন”!! কাযণ, এ বতা দফ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইভ 

য়াাল্লাভদক আল্লায ভফদল ভপাদতয ভদধয যীক কযা এফং কুযআন  

ুন্নায স্পয ভফরুদ্ধাচযণ। 

 

বকননা কুযআদন কাযীভ বথদক ুস্পযবাদফ প্রভাভণত বম, আভরভুর গাইফ 

একভাত্র আল্লা াদকযই গুণফাচক নাভ। বতভভন অংখয আয়াত  াদী দ্বাযা 

অকািযবাদফ প্রভাভণত বম, অতীত  বভফলযদতয অদনক ভকেু আল্লা াক যাূর 

াল্লাল্লাহু আরাইভ য়াাল্লাভদক জানানভন। কাযণ, ঐফ ভফলয় তায নফুত  

বযারাদতয দে ম্পৃক্ত ভের না। বমভন কুযআন-ুন্না দ্বাযা অকািযবাদফ 

প্রভাভণত বকাদনা আয়াত ফা ূযা তাাঁয কাদে ীরূদ আায ূদফথ তা তাাঁয জানা 

ভের না। 

উদল্লভখত ী আকীদায উয ভারানা ভনমূয বনাভানী যা. ভরভখত 

‘ফায়াভযকুর গাদয়ফ’গ্রদেয প্রথভ খদে একভি দুভি নয়, চভল্লভি আয়াদত 

কাযীভা অনুফাদ  ফযাখযা উদল্লখ কযা দয়দে। এফং ঐ গ্রদেয ভদ্বতীয় খদে 

উদযাক্ত ী আকীদায দে এক ঞ্চা খানা াদী অনুফাদ  ফযাখযা 

ভফদেলণ উদল্লখ কযা দয়দে। তাোডা এই ভফলদয় মযত ভারানা যপযাম 

খান পদায যা.-এয ভকতাফ ‘ইমারাতুয যাইফ আন ইরভভর গাইফ’ বতা 

আদরভদদয াদত আদেই। 

উদল্লভখত ঈভানী আকীদায ম্পূণথ ভফযীত বফযরবীদদয আকীদা  দে- দৃয-

অদৃয কর ভকেুয ইরভ যাূর াল্লাল্লাহু আরাইভ য়াাল্লাভদক বদয়া দয়দে। 

একই াদথ অতীদত মা ভকেু দয়দে  ভকয়াভত মথন্ত বভফলযদত মা ভকেু দফ 

ফ ভফলদয় ভতভন ভযক অফগত ভেদরন! ৃভযয ূচনা বথদক জান্নাত জাান্নাদভ 

প্রদফ মথন্ত াভানযতভ ভফলয় তায জ্ঞাদনয ফভবভথত ভের না। উক্ত ফাভতর 

আকীদা প্রচাদযয জনয স্বয়ং আভদ বযমা খান একাভধক ফই ভরদখদে। বমভন 

‘ইিাউর ভুস্তপা’  ‘আদ দারাতুর ভাভিয়া ভফর ভাদ্দাভতর গাইভফয়যা’। 



     

     

darulilm.org 

আদযা বদখা মায়, প্রভদ্ধ বফযরবী আদরভ বভৌরবী নাঈভুদ্দীন ভুযাদাফাদী  যভচত 

‘আরকাভরভাতরু উল্য়া’ ৃ. ৩, ৪৩,  ৬৩। এফং কাজী পমর আভদ 

রুভধয়ানবী যভচত ‘আনয়াদয আপতাদফ াদাকাত’ ৃ. ১৩৭ 

 

২. াভময-নাভময ীলথক আকীদা 

 

ভযবালায় াভময-নাভময ঐ িাদক ফদর মায ভক্ত  জ্ঞান ফথাফস্থায় কর 

স্থানদক বফযন কদয আদে। বকাদনা ভকেু তাাঁয ইরভ  কুদযদতয ফাইদয নয়। 

ভতভন কর ভকেু বদদখন। বকাদনা ভকেুই তাাঁয দৃভযয আডাদর থাকদত াদয না। 

এভন িা একভাত্র আল্লা তাআরা । এভি অভত  স্পয  অকািয এফং 

কুযআন-াদীদয অংখয দরীর দ্বাযা প্রভাভণত। এ কাযদণ উদল্লভখত অদথথ 

আল্লা োডা আয কাউদক াভময-নাভময ভদন কযা ুস্পয ভ্রাভন্ত  ভযকী 

আকীদা। এই আকীদায ভ্রাভন্ত  ভবভিীনতা বফাঝায জনয বদখা বমদত াদয 

ভারানা যপযাম খান ভরভখত কুযআন  াদীদয দরীরভূদয এক উিভ 

ংকরন ‘তাফযীদুন নায়াভময পী তাকীভকর াভময য়ান নাভময’। 

 

ভকন্তু আপদা, বফযরবীযা উদল্লভখত ভযকী আকীদায প্রফক্তা। তাযা শুধ ু

যাূর াল্লাল্লাহু আরাইভ য়াাল্লাভদকই নয়, ফুমুগথাদন দ্বীনদক াভময-নাভময 

ভাদন। 

 

ভহুয বফযরবী আদরভ আভদ ইয়ায খান ভরদখন, 

 

اعمل ںیم احرض و انرظ ےک رشیع ینعم ہی ےہ ہک وقت دقہیس واال 

اکی یہ ہگج رہ رک امتم اعمل وک اےنپ فک دتس یک رطح دےھکی اور دور و 

رقبی یک آوازںی ےنس ای اکی آن ںیم امتم اعمل وک ریس رکے اور 
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دصاہ وکس رپ احتج دنموں یک احتج روایئ رکے، ہی راتفر 

 لاث ی ےک تا ھ وہ ای ا یس مسج  ے وہ  و  رب ںیم وخاہ رصف رواحین وہ ای مسج

ے اک وبثت زبراگن دنی ےک ل  دموفن وہ ای یسک

 

معن

 ۓہگج وم ود ےہ ان بس 

  ১৩১ )ص ১. )اجء اقحل جےہ  ے املعء اوقال اور ااحدثی و رقآن

 

অথথাৎ, জগদত াভময-নাভময থাকায যয়ী অথথ দে, ভফত্র ভক্তয অভধকাযী 

বকাদনা িা একই স্থাদন অফস্থান কদয ভস্ত দুভনয়াদক ভনদজয াদতয তারুয 

ভত বদদখন। দদূযয  কাদেয ভস্ত আয়াম বাদনন। আফায ভুূদতথয ভাদঝ 

ভস্ত ৃভথফী ভ্রভণ কযদত াদযন। ত ত ভাইর দূয বথদক প্রদয়াজনগ্রদস্তয 

প্রদয়াজন ূযণ কদযন। এ ভ্রভণ শুধু রুানীবাদফ বাক অথফা ভভোরী বদদয 

াদথ, অথফা এভন বদদয াদথ মা বকাদনা কফদয ভাভত ফা বকাদনা স্থাদন 

ভজদু। াভময-নাভমদযয উদল্লভখত অথথ কুযআন াদী  উরাভাদয় বকযাদভয 

ভফভবন্ন উভক্তয ভাধযদভ ফুমগুথাদন দ্বীদনয জনয প্রভাভণত। (জা-আল্ ক, আভদ 

ইয়ায খান, খ. ১ ৃ. ১৩১ ) 

 

ম্মাভনত াঠক রে করুন, উদল্লভখত ভ্ররান্ত আকীদাদক কীবাদফ কুযআন াদী 

 উরাভাদয় বকযাদভয উভক্তয উয আদযা কদয বদয়া র, 

 

 .ُسْبٰحَنَك ٰهَذا بُ ْهَتاٌن َعِظْیمٌ 
 

৩. বভাখতাদয কুর ীলথক আকীদা 

 

ইরাদভয ুস্পয  ফথজন ভফভদত একভি আকীদা, মায দে মুভক্তভবভিক 

প্রভাণাদী োডা অদনক আয়াত  াদীদয স্পয বঘালণা যদয়দে, তা এই বম, 

ৃভযজগদতয কর ভকেুয ভাভরক-বভাখতায একভাত্র আল্লা যাব্বুর  আরাভীন। 
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ভকন্তু বফযরবী জাভাদতয আকীদা এয ম্পূণথ ভফযীত। তাযা যাূর াল্লাল্লাহু 

আরাইভ য়াাল্লাভদক  বভাখতাদয কুর ভদন কদয। 

 

আভদ বযমা খান ভরদখদেন, 

 

 یک احتج روایئ امس  ہ ےت  ،ں، دو ا و آ تت یک وضحر رہ مسق

ل االدمتساد ص
ه
 رمادںی بس وضحر ےک اایتخر ںیم  ،ں. )رباکت اإلدماد أل

(৮০ 

 

অথথাৎ হুমুয কর প্রকায প্রদয়াজন ভভিাদত েভ। দুভনয়া-আভখযাদতয কর 

ভকুদ  উদদ্দয তাাঁযই ইখভতয়াযাধীন। -ফাযাকাতুর ইভদাদ ভরআভরর 

ইভতভদাদ, আভদ বযমা খান ৃ. ৮ 

 

আদযা ফদরদেন- 

 

رب ازعلۃ لج الجہل ےن اےنپ رکم ےک زخاےن اینپ وتمعنں ےک وخان 

 د
ں
 ، دںی ہن اچ ،ں وک سج اور دںی اچ ،ں وک سج ۓوضحر ےک ےضبق يم

 وکیئ تمعن وکیئ  ے، درابر ےک وضحر رگم وہات ںیہن انذف مکح وکیئ

 ے ےلص اہلل ہیلع و   رساکر یک وضحر رگم یتلم ںیہن یھبک وک یسک دوتل

 ( ৭০-৭১ ص ৪ ) وفلماظت ج   ملس

 

অথথাৎ ভাযাক্রভারী প্রবু আন দাদনয বা-াায ভনআভদতয খামানা হুমুদযয 

কব্জায় ভদদয় ভদদয়দেন। ভতভন মাদক ইো ভদদফন মাদক ইো ভদদফন না। ভস্ত 
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পায়ারা কামথকয য় একভাত্র হুমুদযয দযফায বথদকই। আয বম বকউ মখনই 

বকাদনা ভনআভত বকাদনা বদৌরত ায় তা ায় হুমুদযয যাজ-পযভান বথদকই। -

ভারপুজাত, আভদ বযমা খান খ. ৪ ৃ. ৭০-৭১ 

 

আভদ বযমা খান াদদফয উদযাক্ত ফাকযগুদরা ড–ন, এযয কুযআদন 

কাযীদভয আয়াতভূদয উয ভচন্তা করুন। বদখুন কুযআন কী ফদর আয 

আভদ বযমা খান াদফ কী ফদরন! 

 
ََُْلُۤاَْملُِكُلَُكْمَُضًرّاَُوََُّلَُرَشًداُقُْلُقُُ ُاََحًداُقُْلُاِِِنّ ۤ َُْوََُلُۤاُْشِرُكُبِه  َنَّماُۤاَْدُعْواَُرِِبّ ْلُاِ

َُوُ ُاهلِل َن ُِمّ َُبلًٰغا ُاََِلّ ُُملَْتَحًدا ُدُْونِه  ُِمْن ُاَِجَد ُلَْن َُوّ ُاََحٌد ُاهلِل ُِمَن ِِنْ ُُیِّجْْیَ ُلَْن ْ اِِِنّ
ُوَُ ُلَٗهَُناَرَُجَهَنَّمُٰخلِِدْیَنُِفْیَهاُۤاََبًداُِرٰسلِٰته  ؕ  .َمْنَُیّْعِصُاهلَلَُوَُرُسْولَٗهُفَاَِنّ

 

ফদর দা, আভভ বতা বকফর আভায প্রভতারদকয ইফাদত কভয এফং তাাঁয াদথ 

কাউদক যীক কভয না। ফরুন, আভভ ভাভরক নই বতাভাদদয েভত াধদনয আয 

না ুদথ আনয়দনয। ফদর দা, আল্লা বথদক বকউ আভাদক যো কযদত 

াযদফ না আয আভভ তাদক োডা আয বকাদনা আশ্রয়স্থর াফ না। অফয 

(আভাদক বম ভজভনদয এখভতয়ায বদয়া দয়দে, তা র) আল্লায ে বথদক 

ফাতথা বৌাঁোদনা  তাাঁয ফাণী প্রচায। বকউ আল্লা  তায যাূদরয অফাধযতা 

কযদর তায জনয যদয়দে জাান্নাদভয আগুন। বমখাদন তাযা স্থায়ীবাদফ থাকদফ। -

ূযা ভজন (৭২) : ২০-২৩ 

 

২.    ُُأَقُوُلُلَُكْمُِعْنِد ْيَُخَزائُِنُاهلل.ُِقُْلََُلّ  
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ফরুন, আভভ বতাভাদদয ফভর না বম, আভায কাদে যদয়দে আল্লায বা-

াাযভূ। -ূযা আনআভ (৬) : ৫০ 

 

৩.   ُُُكْنُتُأَعْلَُمُالَْغْیَب َُماَُشاَءُاهلُلَُولَْو ُأَْملُِكُلَِنْفِسيَُنْفًعاَُوََّلَُضًرّاُإََِلّ قُْلََُلّ
ُ َُوَما ُالَْخْْیِ ُِمَن ُلَِّقْوٍمََُلْسَتْكثَْرُت َُوّبَِشٌْی َُنِذیٌر ُإََِلّ ُأََنا ُإِْن وُء ُالُسّ ِِنَ َمَسّ

 ُیْؤِمُنون.َُ
 

ফরুন, আভভ আভায ভনদজয বার-ভদেয ভাভরক নই; ভকন্তু আল্লা মা 

চান।  আভভ মভদ গাদয়ফ জানতাভ তদফ প্রচুয বার-বার ভজভন ভনদয় ভনতাভ 

এফং বকাদনা কয আভাদক স্পথ কযত না। আভভ বতা বকফর একজন তকথকাযী 

 ুংফাদদাতা- মাযা আভায কথা ভাদন তাদদয জনয। -ূযা আযাপ (৭) : 

১৮৮ 

 

৪.  ُُاَعْلَُم ُُهَو َُیَّشاءَُُو َُمْن َُیْهِدْی ُاهلَل ُلِٰكَنّ َُو ُاَْحَبْبَت َُمْن َُتْهِدْی ََُل َنَّك اِ
 .بِالُْمْهَتِدْیَنُ

 

তুভভ মাদক বারফা, ইো কযদরই তাদক ৎদথ আনদত াযদফ না। তদফ 

আল্লা মাদক ইো ৎদথ আনয়ন কদযন এফং ভতভনই বার জাদনন ৎথ 

অনুাযীগণদক। -ূযা কাা (২৮) : ৫৬ 

 

বফযরবী জাভাত শুধু যাূর াল্লাল্লাহু আরাইভ য়াাল্লাভদকই নয়, অদনক 

ফুমুগথাদন দ্বীনদক বভাখতাদয কুর  কুন পায়াকুদনয অভধকাযী ভদন কদয। এ 

প্রদে আভদ বযমা খাদনয ুত্র ভসু্তপা বযমা খান বরদখন- 
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اوایلء ںیم اکی رمہبت ےہ اوکتلنی اک  و زیچ سج وتق اچےتہ 

 ( ২৮ )رشح ادمتساد ص   ،ں وفرا وہ اج یت ےہ ، ےسج نک اہک ویہ وہ ایگ

 

অথথাৎ আউভরয়াদয় বকযাদভয একভি ভাকাভ দে আাদফ ‘তাকবীন’গদণয 

ভাকাভ। তাযা মখন মা ইো কদযন তৎেণাত তা দয় মায়। বম ম্পদকথই ‘কুন’ 

‘’ ফদরন তা-ই দয় মায়। -যদ ইভতভদাদ ৃ. ২৮ 

 

ফযং বখাদ আভদ বযমা খান াদয়খ আব্দুর কাভদয ভজরানী যা. ম্পদকথ 

ভরদখদেন- 

 

یھب خمتار ی،ھب ماذون ، یھذی تصرف ب  
 

 اکر اعمل اک دمرب یھب دبع ااقلدر

 

অথথাৎ াদয়খ আব্দুর কাদদয ভজরানী ৃভযয উয কততথদেয অভধকাযী। অনুভভত 

প্রাপ্ত  ইো-ইখভতয়াদযয অভধকাযী এফং জগদতয কামথাফরীয ভযচারক। -

াদাদয়দক ফখভ, আভদ বযমা খান ১ : ২৭ 

 

বফযরবী জাভাত বমদত ু গায়রুল্লাদক বভাখতাদয কুর তথা ফথেভতায 

অভধকাযী ভদন কদয তাই গায়রুল্লাদক প্রদয়াজন ূযণকাযী  ভফদ-আদ 

ভফদূযণকাযী ফদর ভফশ্বা কদয, তাই তাযা উায় উকযদণয ঊদবথয ভফলদয় 

ভৃত  জীভফত ফুমুগথদদয কাদে প্রাথথনা  পভযয়াদ কযাদক জাদয়ম ভদন কদয, মা 

 এয ভদধয বঘাভলত ‘তাীদুর ইভতআনা’-এয ভযেী স্পয-”إايك نستعني“

ভথক। তাদদয এই ভযকী আকীদায উদল্লখ আভদ বযমা খাদনয ‘আর আভন ু
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য়ার উরা’ (األمن والعلى لناعيت املصطفى بدافع البالء) এফং ভুস্তপা বযমা খাদনয 

‘যদ ইভতভদাদ’ ইতযাভদ ফইদত্র যদয়দে। 

 

৪. নূয-ফাায ীলথক আকীদা 

 

কুযআদন কাযীদভয বঘালণা  ইভিয়গ্রায ফাস্তফতা এই বম, আল্লায যাূর 

ফাায তথা ভানফ ভেদরন। তদফ ভতভন ভেদরন াইদয়দুর ফাায ভানফকুর 

ভদযাভভণ। আল্লা াক তাাঁদক বদাদয়দতয নূয  ‘ভযাজুভ ভুনীয’ রূদ বপ্রযণ 

কদযদেন। ভকন্তু বফযরবী জনাধাযণ যাূর াল্লাল্লাহু আরাইভ য়াাল্লাদভয 

ভানফিায অস্বীকাযকাযী। তাদদয আকীদা- যাূর াল্লাল্লাহু আরাইভ 

য়াাল্লাদভয িাদক নূয দ্বাযা বতভয কযা দয়দে, মা কুযআন-

াদীদয  বঘালণায ম্পূণথ ভফদযাধী। 

 

এ ম্পদকথ ী আকীদ জানদত বদখুন : 

 

ভারানা যপযাম খান যভচত ‘নূয  ফাায’। ভারানা আফদুর ভাদজদ 

দভযয়াফাদী কতত ‘ফাাভযয়যাদত আভিয়া কুযআন ভাজীদ বভ’, াইদয়দ রার া 

ফুখাযীয ‘ফাাভযয়যাদত যাূর’  ভারানা ভভতউয যভাদনয ‘প্রচভরত জার 

াদী’। 

 

 ৫. কফয ূজা  অনযানয ভথক 

 

বফযরবী জনাধাযদণয একভি ফড অং ভাজায ূজাযী। বফযরবী ম্প্রদাদয়য 

আদরভযা তাদদয জনাধাযণদক মখন এই ফক ভদদয়দে বম, প্রদতযক ফুমুগথই 

াভময-নাভময । বভাখতাদয করু। াজত ূযণকাযী  ভফদাদ ভফদূযণকাযী। 

তখন তাযা ভদনাফাঞ্ছা ূযদণয জনয  ফারা ভভফত বথদক ভুভক্ত ায়ায জনয 

ফুমুগথাদন দ্বীদনয কফদয তায়াপ  বজদা২[2] কফযয়ারায কাদে প্রাথথনা  
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পভযয়াদ, তাদদয নাভ জা, গায়রুল্লায নাদভ ভান্নত ভানা, এফং গায়রুল্লায 

বনকিয অজথদনয জনয শু কুযফানীয ভদতা প্রকায ভযকী কভথকাদে ভরপ্ত 

দয়দে। 

 

উদল্লভখত কভথগুদরা ভযক য়া ভদফাদরাদকয নযায় স্পয। এ ভফলদয় কুযআন 

াদীদয প্রভাণাদী জানায জনয ভনদনাক্ত গ্রোফরী দ্রযফয : 

 

ভারানা ভনমুয বনাভানী যা. ভরভখত ‘কুযআন আদ ভকয়া কাতা যায়’  

‘দ্বীন  যীয়ত’। ভারানা যপযাম খান ভরভখত ‘ইতভাভুর ফুযান পী যভদ্দ 

তাউমীহুর ফয়ান’  ‘যাদ ুন্নাত’। এই অধভ ভরভখত ‘তাাউপ তত্ত্ব  

ভফদেলণ’ 

 

ভ্রান্ত ধযানধাযণা 

 

উদল্লভখত ভবভিীন আকীদাগুদরা োডা বম কর ভ্রান্ত ধাযণায উয বফযরবী 

ভচন্তা-ঘযানায ভবভি তন্মদধয  শুধু একভি বভৌভরক ভ্রাভন্ত উদল্লখ কযা দে। আয 

তা দে ভফদআদতয ংজ্ঞায তাযীপ  ভফকতভত। এই ভফকতভত াধদনয কাযদণ 

বফযরবী জাভাদতয আদরভগণ ভফদআত  কুংস্কাদযয দেয দদর ভযণত 

দয়দেন। 

 

খায়রুর কুরুন তথা াাফাদয় বকযাভ তাভফঈন  তাদফ তাভফঈদনয বানারী মুগ 

বথদক আজ মথন্ত  ভফদআদতয বম ংজ্ঞা  ভযচয় প্রভতভিত তা দে, যঈ 

দরীর-প্রভাণ দ্বাযা বম ভফলয়ভি দ্বীদনয অন্তবুথক্ত য়া প্রভাভণত নয় এভন ভকেুদক 

দ্বীদনয হুকুভ ভদন কদয কযায নাভই ভফদআত। ভফলয়ভি আকাইদ ংক্রান্ত বাক 

ফা ইফাদত ংক্রান্ত, অথফা ইফাদদতয ভয়  দ্ধভত ংক্রান্ত বাক, ভকংফা তা 

বাক দ্বীদনয অনয বকাদনা াখায াদথ ম্পৃক্ত বকাদনা ভফলয়। (দ্র. আর 

ই‘ভতাভ, াদতফী; আর ভাদখার, ইফনুর াজ্জ; বভযকাত, বভাল্লা আরী কাযী; 
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যাদ ুন্নাত, যপযাম খান; ভুতারাআদয় বফযরভবয়যাত, খাদরদ ভাভুদ; 

ইখদতরাদপ উম্মত আয ভযাদত ভুস্তাকীভ, ভুাম্মাদ ইউুপ রুভধয়ানফী) 

 

ভকন্তু আভদ বযমা খান  তায দমাগী বভৌরবীযা এই ংজ্ঞা এবাদফ  ভফকতত 

কদযদেন বম, মতেণ মথন্ত বকাদনা আকীদা, ইফাদাত অথফা ইফাদাদতয ভফদল 

বকাদনা দ্ধভত ভনভলদ্ধ য়ায উয বকাদনা আয়াত ফা াদী না থাকদফ 

ততেণ মথন্ত এভন ভফলয়দক দ্বীদনয হুকুভ াফযস্ত কযদত অুভফধা বনই। এফং 

এিাদক ভফদআত ফরায অফকা বনই। 

 

[আর আভনু য়ার উরা, আভদ বযমা খান, ৃ. ১৫৭-১৫৮; জা-আর ক, 

ভুপতী আভাদ ইয়ায খান খ. ১ ৃ. ২৩০, ২৫৩, ২৫৪; ইদতাদয 

আতইয়াফ, ভুপতী নাঈভুদ্দীন ভুযাদাফাদী ৃ. ১৯ (ভুতারাআদয় বফযরভবয়যাত খ. 

৩ ৃ. ২১৫-৩৩৮-এয ভাধযদভ)] 

 

অথচ মা ভকেু ভনভলদ্ধ য়ায ফযাাদয আয়াত ফা াদী থাকদফ তা বতা াযাভ 

ফা ভাকরূদ তাভযভী দফ। ভফদআত বতা ভনভলদ্ধ এই জনয বম যঈ দরীর োডা 

এদক যীয়দতয অং াফযস্ত কযা দয়দে । বফযরবী ম্প্রদায় ভফদআদতয বম 

ংজ্ঞা ভদদয়দে তা যাভয াদীদয বখরাপ। াদীদ ফভণথত দে- 

 

 .َمْن َأْحَدَث ِف أَْمرََِن َهَذا َما لَْیَس ِمْنُه فَ ُهَو َرد  
 

অথথাৎ বম বকউ দ্বীন নয় এভন ভকেুদক আভাদদয এই দ্বীদন অন্তবুথক্ত কযদর তা 

ভযতযাজয। -ী ফুখাযী, াদী ২৬৯৭; ী ভুভরভ, াদী ১৭১৮ 
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ভফদআত  কুংস্কাদযয োত 

 

বফযরবী উরাভা ভাাদয়দখয প্রধান কীভতথ ম্ভফত এিাই বম, তাযা দ্বীদনয ভফলদয় 

এই নতুন ভনয়ভ উদ্ভাফদনয ভাধযদভ (অথথাৎ বকাদনা ভকেু ভফদআত ফরায জনয 

তায ভনভলদ্ধতায উয স্বতন্ত্র আয়াত ফা াদী থাকা চাই), যঈ প্রভাণাদীয 

তাযীপ  ভফকতভতয ভাধযদভ, যঈ উূর  বভৌরনীভতদক দদভরত কদয এফং 

ভবভিীন  অফাস্তফ ভকেু ফণথনায আশ্রয় ভনদয় ভাদজ প্রচভরত ভফদআত যভ-

বযয়াম এফং ভুনকায  গভথত কভথকাদেয দে বজাযদায বভভভকা গ্রণ কদযদে 

এফং এগুদরাদক ইরভী নদ বদয়ায অদচযায় ভরপ্ত যদয়দে। 

 

বম ভস্ত ভফদআতদক তাযা ভুফা-ভুতাান ফদর ভাদজ চাভরদয় বদয়ায 

বচযা কদযদে তায তাভরকা অদনক দীঘথ। এখাদন ভনদন নভুনাস্বরূ ভকেু ভফলয় 

তুদর ধযা র। 

 

১. ঈদদ ভভরাদুন্নফী নাদভ ইরাদভ নতুন ঈদদয আভফষ্কায। 

 

২. যভী ভভরাদদকই দ্বীন ভদন কযা। 

 

৩. উয কযা। 

 

৪. ভাজায াকা কযা  তায উয গিুজ ভনভথাণ কযা। 

 

৫. কফদয ফাভত জ্বারাদনা। 

 

৬. কফদযয উয চাদয ভফোদনা  পুর েডাদনা। 

 

৭. ভামাদয এক ধযদনয ভ‘ুতাভকপ ফদন থাকা। 
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৮. জানামায দয দুআয যভ। 

 

৯. কফদযয উদয আমান বদয়ায যভ। 

 

১০. আমান  ইকাভদত ‘আাদু আন্না ভুাম্মাদায যাূরুল্লা’ ফরায ভয় 

ফৃদ্ধােুর চুিন কদয উবয় বচাদখ রাগাদনা। 

 

১১. ঈাদর ায়াদফয জনয কুযআদন কাযীভ ভতরায়াত কদয ভফভনভয় গ্রণ 

কযাদক বফধ ভদন কযা। 

 

১২. খাফায াভদন ভনদয় ভফদল দ্ধভতদত পাদতা ডায যভ। 

 

১৩. আমাদনয ূদফথ দুরূদ  ারাদভয যভ। 

 

বফযরবী উরাভা  ভাাদয়দখয ভকতাফাদী উদল্লভখত বফদআতভূদয 

োতূণথ। এয অভধকাং ভফলদয়য উদল্লখ বতা তাদদয প্রভদ্ধ ফই ‘জা-আর 

দক’ যদয়দে। এ োডা বভৌরবী আব্দু াভী‘ াদদফয বরখা ‘আনয়াদয 

াদতআ’ বদখা বমদত াদয। আয ঐ ভস্ত ভফলয় ভফদআত য়ায প্রভাণাদী 

জানদত চাইদর আদর ুন্নাত য়ার জাভাদতয ভকতাফাদী বদখুন। উদাযণস্বরূ  

১. আর জুন্নাহ্ ভর আভর ুন্না, ভুপতী আব্দুর গভণ, াদফক েদদয 

ভুদাযভয, ভাদাযাাদয় আভভনীয়া ভদল্লী। 

 

২. ফাযাীদন কাভতআ, ভারানা খরীর আভাদ াাযানুযী। 

 

৩. ইরাহুয রুূভ, ভারানা আযাপ আরী থানবী। 
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৪. যাদ ুন্নাত, ভারানা যপযাম খান। 

 

৫. ইখদতরাদপ উম্মত আয ভযাদত ভুস্তাকীভ, ভারানা ভুাম্মদ ইউুপ 

রুভধয়ানফী। 

 

আকাভফদয দ্বীনদক কাদপয আখযা বদয়া এফং ভুরভানদদয ভাদঝ ভফদবদ-

ভফবভক্তয অপ্রয়া 

 

আভদ বযমা খান বফযরবী াদফ বম ঘৃণয কাজগুদরা কদযদেন বগুদরায 

অনযতভ র, আকাভফদয উম্মতদক কাদপয আখযাভয়ত কযা। ভুরভানদদয ভফবক্ত 

কযায এফং না জাভন আদযা কী কী ইো  উদদ্দদয আকাভফদয উম্মতদক 

কাদপয আখযা বদয়ায তায প্রফর আগ্র ভের এফং এভি তায জীফদনয অভত 

স্পয ফযস্ততা ভেদরা। 

 

ুতযাং বকাদনা বুর ফুঝাফুভঝয কাযদণ নয়, ফযং বজদন শুদন ভনতান্তই 

ঠকাভযতায ফফতথী দয় মযত ভারানা ইভাঈর ীদ যা., ভারানা 

কাদভ নানুতফী যা., ভারানা যীদ আভদ গােুী যা.  ভারানা 

আযাপ আরী থানবী যা. প্রভুখ আকাভফদয উম্মতদক কাদপয আখযাভয়ত 

কদযন। এই ভস্ত ফুজুগথাদন দ্বীদনয জীফদন বতা কুপুযীয গ্ধ  আদ এরূ 

বকাদনা ভকেুই ভের না। এযয কীবাদফ ভতভন এভন ফযভক্তদদয কাদপয ফরদত 

াদযন? 

 

তাদক এয জনয ভভথযাচায  ভফকতভতয আশ্রয় ভনদত দয়দে। আকাভফদয উম্মদতয 

কথাগুদরা কািোাঁি কদয, ভনদজয ে বথদক কুপুযী ফাকয ফাভনদয় তাদদয াদথ 

ি্ধ  কদয ‘হুাভুর াযাভাইন’ নাদভ একভি গ্রে যচনা কদযদে, মায প্রভতফাদদ 

আকাভফদয দ্বীন ‘আর ভুান্নাদ আরার ভুপান্নাদ’ নাভক ঐভতাভক গ্রে যচনা 

কদযন এফং খান াদদফয ভভথযাচায  ভফকতভতভূ উদম্মাভচত কদয বদন। 
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আল্লাভা খাদরদ ভাভদু াদদফয বরখা ‘ইফাযদত আকাভফয’, ভারানা 

যপযাম খাদনয ‘ইফাযদত আকাভফয’, ভারানা ভনমুয বনাভানীয ‘ভাদযকাতুর 

করভ’ ফা ‘পায়ার কুন ভুনামাযা’। ভারানা ভুযতামা াান চাাঁদুযীয 

অদনকগুদরা ুভস্তকা  াকীভুর উম্মত ভারানা থানফী যা.-এয ‘ফাতুর 

ফানান’  ‘তাগভয়রুর উনয়ান’ প্রবতভত ভকতাফ এ প্রদে ভরভখত। বমগুদরাদত 

খান বফযরবীয তাকপীযী কভথকাদেয মথাদরাচনা অতযন্ত ইল্ম  ইনাপ 

ভবভিক কযা দয়দে এফং ভদফাদরাদকয নযায় স্পয দয় বগদে বম, আকাভফদয 

উম্মতদক কাদপয ফরায বেদত্র আভদ বযমা খান ভেদরন ভভথযা অফাদ 

আদযাকাযী  ভফকতভত াধনকাযী। ভকন্তু দুুঃদখয ভফলয় র, এখন বফযরবী 

জনাধাযণ আকাভফদয উম্মতদক কাদপয ফদর ভনদজদদয দ্বীন ঈভান ফযফাদ 

কযদে। 

 

এ ংভেপ্ত তাভরকায় কদয়কভি ভাত্র ভফলদয়য উদল্লখ কযা র। বফযরবী ভতফাদ 

ম্পদকথ আদযা অভধক জানদত দর ডদত াদযন ডা. খাদরদ ভাভুদ ভরভখত 

‘ভুতারাআদয় বফযরভবয়যাত’ মা অদনক আদগই বেদ এদদে। এ গ্রেভি 

বফযরবী ভতফাদ ম্পদকথ একভি ভফশ্বদকাল মা ঐভতাভক তথয  প্রভাণ ভৃদ্ধ। 

 

আয زلزله ফইদয়য ভভথযা অফাদভূদয স্বরূ জানায জনয ড়ুন : ভারানা 

ভুাম্মাদ আদযপ াম্ভরী নদবী কতত 

 

ںا روپ

 

وي ہنتف اک ن
ں
 ربي

 

উদল্লখয, বফযরবী ঘযানায বকাদনা বকাদনা আদরভ এফ ভযক  ভফদআদতয 

অদনক ভকেুযই প্রভতফাদ কদযদেন। ভকন্তু বফযরবী জনাধাযদণয উয তাদদয 

ভফদল বকাদনা প্রবাফ রে কযা মায় না। কত বাদরা ত মভদ অনযানয বফযরবী 

আদরভগণ এ আদরভগদণয ভথথন কযদতন এফং তাদদয ভচন্তাগুদরা প্রচায 
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কযায বচযা কযদতন। এ প্রদে আভযা াভকস্তাদনয বফযরবী ঘযানায প্রভদ্ধ 

প্রভতিান দারুর উরভূ নাঈভভয়া কযাচীয াইখুর াদী আল্লাভা বগারাভ যাূর 

াঈদীয কথা উদল্লখ কযদত াভয। তায ভকতাফ যদ ী ভুভরভ াত খদে 

প্রকাভত দয়দে। এদত ভতভন ‘ইরদভ গাইফ’, ‘নূয  ফাায’, ‘গায়রুল্লায 

জনয ভান্নত’ ইতযাভদ ভফলদয় বফযরবীদদয ভাদঝ প্রচভরত ধযানধাযণায ভফযীত 

ভতাভতদকই দরীর ভথথন কদযদেন। 

 

 وآخر دعواَن أن احلمد هلل رب العاملني
 

ফাো ভুাম্মাদ আফদুর ভাদরক 

 

০৩/০১/১৪২৫ ভ. 

 

[এভি আভায ুযদনা একভি বরখা। ভদন বনই এয বপ্রোি কী ভের। ঠাৎ 

াদতয কাদে বদয় ভয়-উদমাগী ভদন য়ায় এখন আরকাউাদয োা 

দে। 

 

-আফদুর ভাদরক 

 

১৮. ১০. ১৪৩৭ ভ.] 

 

[1] ইভাভ ভুজাভদ মযত ভারানা াদয়যদ আভাদ ীদ বফযরবী (জন্ম 

১২০১ ভ.- াাদত ১২৪৬ ভ.) যায়দফদযরীয অভধফাী ভেদরন। এজনয 

ভতভন ‘বফযরবী’ফদর প্রভদ্ধ। ভকন্তু আভদ বযমা খান াদফ (জন্ম: ১২৭২ 

ভ. বভাতাদফক ১৮৫৬ খৃ. ভৃতুয: ১৩৪০ ভ. বভাতাদফক ১৯২১ খৃ.) 

যায়দফদযরীয নয় ফযং ‘বফদযরীয’অভধফাী ভেদরন। তাদক বফযরবী ফরা য় 

বফদযরী এরাকায ভদদফ। বফযরবী জাভাত তাযই অনুাযী। (আফদরু ভাদরক) 
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[2] ২ গায়রুল্লায জনয ‘ভজদাদয় তাভয়যা’ ফা ম্মাদনয বজদা াযাভ য়ায 

ভফলদয় আভদ বযমা খান াদদফয স্বতন্ত্র ুভস্তকা যদয়দে। মায নাভ  الزبدة الزكیة
 ভকন্তু এ ুভস্তকায বকাদনা প্রবাফ ভামাযেী বফযরবীদদয لتحرمي سجود التحیة

ভাদঝ ভযরভেত য় না। 


